ภษ. 01-28

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คาขอยกเว้นหรือคืนภาษี สาหรับสินค้าที่ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขตปลอดอากร
ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

สาหรับเจ้าพนักงาน
2556/48
ทะเบียนรับเลขที่.......……………………………………
8 พ.ย. 2548
วัน เดือน ปี ที่รับ..……………………………….………
นายสดใส โชคดี
เจ้าพนักงานผู้รับ....……………………………………..

ก. การยื่นคาขอ
เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต
บริษัท น้้ามัน (ประเทศไทย) จ้ากัด
ชื่อผู้ส่งออก..................................................................................................................................................................................................................................
001000186
เป็น ( X ) ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่ ...............................................................................................................................................
( ) ผู้ได้รับมอบอานาจจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมชื่อ...................................................................................................................................................
ทะเบียนสรรพสามิต เลขที่...........................................................................
( ) นิติบุคคลที่ได้ซื้อหรือได้รับสินค้าจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นทอดแรก
( ) บุคคลที่มิได้ซื้อหรือรับสินค้าจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นทอดแรก
2100
รามคําแหง
สถานที่ตั้งเลขที่………………………………………………...………..
ตรอก/ซอย……………………….………………………………
ถนน……………………….…………………………………
บางกะปิ
หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร
ตาบล/แขวง………………………………………………………………
อาเภอ/เขต………………………………….………..…………
จังหวัด………………………………………..….............
10240
รหัสไปรษณีย์………………………………………..…………….……
โทรศัพท์…0-2351-1495
………………………………….……………………
2. ขอนาสินค้าออกจาก
บริษัท น้้ามัน (ประเทศไทย) จ้ากัด
( X ) โรงอุตสาหกรรมชื่อ........................................................................................................................................................................................................
( ) คลังสินค้าทัณฑ์บนชื่อ..................................................................................................................................................................................................
( ) สถานที่เก็บสินค้าชื่อ....................................................................................................................................................................................................
2100
รามคําแหง
สถานที่ตั้งเลขที่………………………………..………………….……..
ตรอก/ซอย…………………………………………….…………
ถนน……………………….…………………….……………
บางกะปิ
หัวหมาก
กรุงเทพมหานคร
ตาบล/แขวง………………………………………………..….…………
อาเภอ/เขต……………………………………………………… จังหวัด…………………………………………….............
10240
0-2351-1495
รหัสไปรษณีย์……………………………………………….…………… โทรศัพท์………………………………………………..……………
เพื่อ
( ) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
( ) นาเข้าไปในเขตปลอดอากร
โดย ( ) ขอยกเว้นภาษี
0001148/044357
(X ) ขอคืนเงินภาษีที่ได้เสียไว้แล้วตามใบเสร็จรับเงินเลขที่.................................................................เล่
มที่.................................................................................
343,200.00
จานวนเงิน........................................................................... บาท
ดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวน
มูลค่าสินค้า
จานวนภาษี
(หน่วย)
(บาท)
บาท
สต.

1.

1

ก๊าซโพรเพนเหลว

38,500 กก.

รวมทั้งสิ้น

303,300.00

303,300.00

66,066

66,066

00

00

2-

3.

4.

5.
6.

สินค้าที่ขอ ( ) ยกเว้นภาษี
(X ) คืนภาษี นี้ ขออนุญาต
( ) ทาเครื่องหมายแสดงการขอยกเว้นภาษีหรือคืนภาษี ดังนี้.................................................................................................................................................
( X ) ไม่ทาเครื่องหมายแสดงการขอยกเว้นหรือคืนภาษี
XYZ Supermaket
11/111
ได้ตกลงขายสินค้าตามรายการข้างต้นตามใบ Invoice เลขที่.............................
ให้แก่..........................................................................................................
MYANMAR
MYANMAR
ณ ..............................................................................
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ/เขตปลอดอากร.......................................................................................
ระนอง
ระนอง
ทางด่านศุลกากร...................................................................................
จังหวัด...................................................................................................................
เรือ
ระนอง - MYANMAR
โดยทาง.......................................................................................
ตามเส้นทาง......................................................................................................................
15
กุ
ม
ภาพั
น
ธ์
2549
ภายในวันที่.............................................................. เดือน....................................................................... พ.ศ..................................................................
2
ได้แนบหลักฐานรวม ..................................................ฉบั
บ มาพร้อมกับคาขอนีแ้ ล้ว
ข้าพเจ้าได้ยื่นคาขอมาเพือ่ เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการทุกประการและหากสินค้าทีข่ อยกเว้นภาษีนี้สูญหายหรือขาดจานวนไป ข้าพเจ้ายินยอมเสียภาษีให้แก่ทาง
กรมสรรพสามิต ตามชนิดและจานวนสินค้าที่สูญหายหรือขาดจานวนไปนั้นในอัตราที่ใช้บังคับ ณ วันที่ความรับผิดในอันจะต้อง
เสียภาษีเกิดขึ้น

นายสมชาย รักชาติ
ลงชื่อ.................................................ผู
้ส่งออก
นายสมชาย
รั
ก
ชาติ
(................................................)
8 พ.ย. 2548
วันที่.....................................

ข. การรับรองการส่งออก

7.

สินค้าที่ขอ ( ) ยกเว้นภาษี (X ) คืนภาษี ได้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร / นาเข้าไปในเขตปลอดอากรเรียบร้อยแล้วตาม หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออก
6601-11148-00102
7
พฤศจิกายน
2548
นอกราชอาณาจักร ของสินค้าขาออกเลขที่...........................................................
ลงวันที่ .....................เดื
อน ..............................
พ.ศ. ..................................

นายมั่งมี ศรีสุข
ลงชื่อ.................................................ผู
้ส่งออก
นายมั
ง
่
มี
ศรี
ส
ข
ุ
(................................................)
8 พฤศจิกายน 2548
วันที่.....................................

-3ข้อปฏิบัติ
1)

2)

3)
4)

ผู้ส่งออกที่มีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภาษี มีดังนี้
1.1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต มีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภาษีได้
1.2) ผู้ซื้อหรือได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขตปลอดอากร และได้รับมอบ
อานาจจากผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมให้ดาเนินการขอยกเว้นหรือคืนภาษี มีสิทธิขอยกเว้นหรือคืนภาษีได้
1.3) นิติบุคคลที่มิใช่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นทอดแรก เพือ่ ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขตปลอดอากรโดยไม่ได้รับมอบอานาจนจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมให้ดาเนินการขอยกเว้นหรือคืนภาษี ให้ใช้วธิ ีการคื น
ภาษี
1.4) บุคคลอื่นที่มิได้ซื้อหรือได้รับสินค้าที่ผลิตในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมเป็นทอดแรก ให้ใช้วิธกี ารคืนภาษี
ให้ผู้ส่งออกจัดทาแบบ ภษ.01-28 ยื่นต่อสานักงานสรรพสามิตพื้นที่เพือ่ ขอเลขทะเบียนรับก่อนนาสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรม คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ
สถานที่เก็บสินค้าแล้วแต่กรณี โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์กรมสรรพสามิต http://www.excise.go.th หรือวิธีการอื่นซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ผู้ส่งออกต้องนาแบบ ภษ.01-28 พร้อมเลขทะเบียนรับที่สานักงานสรรพสามิตพืทื้นที่ออกให้ กากับไปกับสินค้าทีจ่ ะส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขต
ปลอดอากร
ให้ผู้ส่งออกทาหนังสือขอคืนหรือยกเว้นภาษี พร้อมส่งแบบ ภษ.01-28 ที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนแล้วแต่อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใน
60 วัน นับแต่วันที่ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรหรือนาเข้าไปในเขตปลอดอากรแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
4.1) หลักฐานการรับรองการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร หรือการนาสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรของพนักงานศุลกากรแล้วแต่กรณี ตามระบบพิธีการ
ศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (e-Export) หรือใบขนสินค้าขาออกซึ่งได้รับการลงชื่อรับรองจากพนักงานศุลกากรแล้ว
4.2) เอกสารการสั่งซื้อสินค้า เช่น Performa Invoice หรือ Purchuse Order หรือ Order Note หรือเอกสารอื่น ที่มีลกั ษณะทานองเดี่ยวกัน
4.3) ใบแสดงรายการและราคาสินค้า เช่น ใบกากับภาษี (Invoice) ใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือ Airway Bill
4.4) กรณีที่ขอคืนภาษี จะต้องมีหลักฐานแสดงการเสียภาษีมาแสดงด้วย แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ.01-12) และใบเสร็จรับเงินค่าภาษีสรรพสามิต

